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Inleiding
In het schooljaar 2014-2015 zijn 831 reguliere basisscholen1 aan de slag gegaan met de kimversie 
van Veilig leren lezen (VLL-kim), de vernieuwde versie van Veilig leren lezen voor het aanvankelijk 
lezen in groep 3. Deze scholen hebben hun toetsresultaten ingevoerd in Digiregie, het online 
 registratie- en planningsprogramma bij de methode. Ook de resultaten op de CITO-toetsen kunnen 
daarin worden geïmporteerd. Deze gegevens zijn anoniem verwerkt en geanalyseerd. 

Werkwijze bij de analyses
In de analyses voor de wintersignalering (meetmoment M3) zijn de resultaten geanalyseerd van de 
toetsen die zijn afgenomen in januari en februari 2015. Voor de zomersignalering (meetmoment E3) 
zijn de resultaten geanalyseerd van de toetsen die zijn afgenomen in mei en juni 2015. 
Bij de analyses zijn alleen reguliere basisscholen meegenomen (inclusief Dalton, Montessori en 
Jenaplan onderwijs), dus geen scholen voor het speciaal basisonderwijs. 
Niet alle kinderen zijn op beide meetmomenten getoetst, waardoor het aantal kinderen per meet-
moment verschilt. Hierdoor kunnen de data op twee manieren worden bekeken:

1) De resultaten van alle kinderen die op een bepaald meetmoment zijn getoetst (de totale 
groepsanalyse);

2) De resultaten van de kinderen die op beide meetmomenten zijn getoetst (de analyse van de door-
gaand gemeten groep). Het voordeel van deze analyse is dat je met dezelfde kinderen te maken 
hebt bij beide metingen en dat dit dus een beter beeld geeft van de feitelijke ontwikkeling.

In het schooljaar 2014-2015 is de vernieuwde versie van Veilig leren lezen – de kimversie – op de 

markt gekomen. Inmiddels zijn de resultaten geanalyseerd van de reguliere basisscholen die in 

dat schooljaar met deze vernieuwde versie hebben gewerkt. In dit artikel wordt verslag gedaan 

van de resultaten op de landelijke CITO-toetsen voor technisch lezen (DMT en AVI) en spelling. 

Deze toetsen worden op vaste momenten in het jaar afgenomen, namelijk bij de wintersignalering 

(M3) en de zomersignalering (E3). De resultaten voor DMT en AVI worden tevens vergeleken met 

de resultaten bij de 2e maanversie in hetzelfde schooljaar. Voor spelling was deze vergelijking 

niet mogelijk, omdat in de Toetssite van de 2e maanversie geen resultaten op de spellingtoets 

konden worden ingevoerd. De lees- en spellingresultaten bij de kimversie blijken beduidend 

beter dan het landelijk gemiddelde. Ofschoon de 2e maanversie op de DMT ook beter scoort dan 

het landelijk gemiddelde, overtreft de kimversie deze resultaten. De resultaten op de AVI blijken 

vergelijkbaar voor de beide methodeversies.

Rosemarie Irausquin

Noot 1: De scholen zijn verdeeld over heel Nederland, met een meerderheid uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De meeste scholen 

hebben een schoolgrootte van 50-300 leerlingen.

Resultaten van het eerste gebruikersjaar  
met Veilig leren lezen-kim overtreffen 
 landelijk gemiddelde en de 2e maanversie
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Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven:

Aantal kinderen in de analyses van VLL-kim
Het aantal kinderen dat meegenomen is in de analyses van VLL-kim is hieronder weergegeven. 

Totale groep M3 
(jan/feb 2015)

Totale groep E3 
(mei/juni 2015)

Doorgaand gemeten groep
(beide metingen)

DMT 2453 1537 1214

AVI 1968    654   411

Spelling   727   390   224

Zicht op de differentiatieniveaus
Bij elk van de hieronder genoemde analyses van VLL-kim is eerst ook gekeken naar de verdeling 
van het aantal kinderen in de drie differentiatieniveaus die in de methode gehanteerd worden en 
die gepaard gaan met een bepaalde aanpak: 

•	 Ster: risicolezers krijgen de ster-aanpak;
•	 Maan: leerlingen met de maan-aanpak volgen de basis leerlijn (de maanlijn) voor technisch 

lezen van de methode. Het zijn de methodevolgers;
•	 Zon: leerlingen met de zon-aanpak zijn reeds verder in hun leesontwikkeling en volgen daarom 

de zonlijn voor technisch lezen van de methode. Zij kennen bij binnenkomst in groep 3 reeds 
(bijna) alle letters en kunnen klankzuivere woorden van het type medeklinker-klinker- 
medeklinker op dat moment reeds vlot lezen. In de loop van de methode kunnen meer kinderen 
de zon-aanpak gaan volgen, afhankelijk van hun leesprestaties. Voor spelling is er geen aparte 
zonlijn, omdat kinderen die verder zijn in hun leesontwikkeling doorgaans niet dezelfde ontwik-
keling laten zien voor spelling. Bij spelling volgen deze leerlingen dus gewoon de maanlijn.

Rapportage van de resultaten
Aangezien de resultaten van de doorgaand gemeten groep hetzelfde beeld opleveren als dat van 
de totale groepen, worden in dit artikel alleen de resultaten gerapporteerd van de totale groepen. 
De resultaten van de doorgaand gemeten groep staan vermeld in de Bijlage. 
De vergelijkingen die gemaakt zijn met de resultaten van de 2e maanversie worden in dit artikel 
dus ook alleen voor de totale groepen gemeld. De vergelijkingen voor de doorgaand gemeten 
groep worden in de Bijlage gerapporteerd. 

Resultaten op de Drie-Minuten-Toets (DMT)

Het aantal kinderen van de kimversie dat met de DMT getoetst is op meetmoment M3 betreft 2453. 
Op meetmoment E3 gaat het om 1537 kinderen, een beduidend kleiner aantal. In Figuur 1 wordt 
voor de DMT-toets de verdeling weergegeven van de aanpakken ster, maan en zon op het meet-
moment M3 versus E3. Deze percentages zeggen echter nog niks over de ontwikkeling, omdat er bij 
meetmoment E3 veel minder kinderen zijn getoetst. 
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Figuur 1. Verdeling van het percentage kinderen in de aanpakken ster, maan en zon op de 
 meetmomenten M3 en E3 van de DMT-toets.

Figuur 2a en 2b tonen voor de DMT-toets respectievelijk op meetmoment M3 en E3 het percentage 
kinderen per behaald niveau. Zowel voor M3 als E3 geldt dat de verdeling van de scores over de 
niveaus significant beter is dan de normverdeling (Χ2 toets, p < .001 in beide gevallen). 

 

Figuur 2a. Percentage kinderen per niveau op de Drie-Minuten-Toets, moment M3. 

 

Figuur 2b. Percentage kinderen per niveau op de Drie-Minuten-Toets, moment E3. 
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Vergelijking met de DMT-resultaten op de 2e maanversie
Bovenstaande resultaten op de Drie-Minuten-Toets zijn vergeleken met de resultaten van 
 leerlingen die in hetzelfde schooljaar de 2e maanversie hebben gebruikt. De Figuren 3a en 3b 
tonen deze vergelijking voor respectievelijk meetmoment M3 en E3.  

 

Figuur 3a. Vergelijking VLL-kim met 2e maanversie: percentage kinderen per niveau op de 
 Drie-Minuten-Toets, moment M3. 

 

Figuur 3b. Vergelijking VLL-kim met 2e maanversie: percentage kinderen per niveau op de 
 Drie-Minuten-Toets, moment E3.

Bij toetsing blijkt dat op beide meetmomenten de verdeling van de scores bij de kimversie 
 significant beter is dan de scoreverdeling bij de 2e maanversie (Χ2 toets, p < .001 op M3; p < .01 op 
E3). De verdeling van de scores bij de 2e maanversie is echter op zichzelf ook significant beter dan 
de normverdeling, zowel op M3 als op E3 (Χ2 toets, p < .001 in beide gevallen).
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Resultaten op de AVI-toets

Voor de AVI-toets zijn de resultaten geanalyseerd van 1968 kinderen op meetmoment M3 en 654 
kinderen op meetmoment E3, een beduidend lager aantal kinderen.

In Figuur 4 wordt voor de AVI-toets de verdeling weergegeven van de aanpakken ster, maan en zon 
op het meetmoment M3 versus E3. Aangezien het aantal kinderen bij E3 beduidend lager is, 
zeggen deze percentages niet per definitie iets over de ontwikkeling. 

  

Figuur 4. Verdeling van het percentage kinderen in de aanpakken ster, maan en zon op de 
 meetmomenten M3 en E3 van de AVI-toets.

Figuur 5 toont voor de AVI-toets per meetmoment het percentage kinderen per behaald niveau. Het 
percentage kinderen dat op beheersingsniveau scoort, is op meetmoment E3 met ca. 10% 
 gestegen tot 72,9%. Het percentage kinderen dat op instructieniveau scoort is met ca. 2% licht 
gestegen tot 13,3%. Het percentage kinderen dat op frustratieniveau scoort is met ruim 12% 
 gedaald tot 13,8%. 

 

Figuur 5. Percentage kinderen per niveau op de AVI-toets, moment M3 en E3. 

Bij de AVI-toets is de indeling in niveaus gebaseerd op zowel het aantal fout gelezen woorden als de 
benodigde leestijd. Voor beide aspecten geldt een maximum om op beheersingsniveau  (voldoende) 
te scoren. Door deze aspecten afzonderlijk te bekijken, kan worden nagegaan of de  kinderen relatief 
meer moeite hebben gehad met het correct lezen of met het vlot lezen. Onderstaande tabel toont 
voor de beide meetmomenten M3 en E3 de verdeling van kinderen die binnen het toegestane aantal 
fouten hebben gescoord versus buiten dit aantal, en de verdeling van  kinderen die binnen de toe-
gestane leestijd scoorden versus buiten deze tijd. Hierbij is te zien dat de accuratesse heel hoog is 
en dat de kinderen relatief wat meer problemen hebben met het vlot lezen.
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Aantal fout Tijd

Moment M3

Voldoende 87,0%  63,8%

Onvoldoende 13,0% 36,2%

Aantal fout Tijd

Moment E3

Voldoende 94,0%  73,2%

Onvoldoende 6,0% 26,8%

Tabel 1: Verdeling van het percentage kinderen dat binnen het toegestane aantal fouten scoort dan 
wel binnen de toegestane leestijd, op de meetmomenten M3 en E3 van de AVI-toets.

Vergelijking met de AVI-resultaten op de 2e maanversie
De scoreverdeling op de AVI-toets is wederom vergeleken voor de leerlingen van de kimversie en de 
2e maanversie. Figuur 6a en 6b tonen deze vergelijking voor respectievelijk meetmoment M3 en E3. 

 

Figuur 6a. Vergelijking VLL-kim met 2e maanversie: percentage kinderen per niveau op de AVI-toets, 
moment M3.

 

Figuur 6b. Vergelijking VLL-kim met 2e maanversie: percentage kinderen per niveau op de AVI-toets, 
moment E3.

Bij toetsing (Χ2 toets) blijkt dat de verdeling van de AVI-scores zowel op M3 als E3 niet significant 
verschilt voor de beide methodeversies. De prestaties op de AVI-toets zijn dus vergelijkbaar voor 
de beide versies, op beide meetmomenten.
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Resultaten op de LVS-toets Spelling

In het schooljaar 2014-2015 konden de toetsgegevens van de nieuwe versie van de LVS-toets 
 Spelling (versie 3.0) nog niet ingevoerd worden in Digiregie. De spellingresultaten zijn dus 
 gebaseerd op de resultaten van de voorgaande versie van de LVS-toets Spelling (uitgave 2006, met 
de normering van 2013), voor zover de scholen die versie nog gebruikten. Het aantal kinderen in de 
analyses is hier dan ook beduidend lager dan bij de andere toetsen.  
Het aantal kinderen waarvan toetsgegevens voor spelling beschikbaar waren op meetmoment M3 
betreft 727. Op meetmoment E3 gaat het om 390 kinderen, wederom een beduidend kleiner aantal. 
In Figuur 7 wordt voor de toets Spelling de verdeling weergegeven van de aanpakken ster, maan en 
zon op het meetmoment M3 versus E3. Deze percentages zeggen echter nog niks over de ontwikke-
ling, omdat er bij meetmoment E3 veel minder kinderen zijn getoetst.

   

Figuur 7. Verdeling van het percentage kinderen in de aanpakken ster, maan en zon op de 
 meetmomenten M3 en E3 van de LVS-toets Spelling.

Figuur 8a en 8b tonen voor de toets Spelling respectievelijk voor meetmoment M3 en E3 het 
 percentage kinderen per behaald niveau. Zowel voor M3 als E3 geldt dat de verdeling van de scores 
over de niveaus significant beter is dan de normverdeling (Χ2 toets, p < .001 in beide gevallen).
Opvallend is dat er op meetmoment E3 met name meer kinderen ‘boven gemiddeld’ scoren en 
minder kinderen ‘ver beneden gemiddeld’ dan op meetmoment M3, een positieve ontwikkeling.
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Figuur 8a. Percentage kinderen per niveau op de LVS-toets Spelling, moment M3. 

 

Figuur 8b. Percentage kinderen per niveau op de LVS-toets Spelling, moment E3. 

Zoals reeds aan het begin van dit artikel vermeld, was er voor de spellingresultaten geen vergelij-
king mogelijk met de 2e maanversie, omdat in de Toetssite van de 2e maanversie geen resultaten 
op de spellingtoets konden worden ingevoerd. 

Conclusies

De resultaten van de kimversie op de leestoets DMT laten voor de beide meetmomenten M3 en E3 
een aanmerkelijk beter beeld zien dan het landelijk gemiddelde. Ook de scoreverdeling van de  
2e maanversie is beter dan de normverdeling, op beide meetmomenten. Indien de DMT-resultaten 
van de kimversie worden vergeleken met die van de 2e maanversie uit hetzelfde schooljaar, blijkt 
dat de kimversie een beduidend betere scoreverdeling laat zien op zowel meetmoment M3 als E3.

De leestoets AVI toont voor de kimversie een stijging van rond de 10% meer kinderen dat op 
moment E3 op beheersingsniveau leest in vergelijking met moment M3, tot een totaal van ca. 73% 
leerlingen. Uit verdere analyses van de AVI op aantal fouten en leestijd blijkt dat de kinderen zowel 
in accuratesse als in leestempo vordering doormaken (zie Tabel 1). Absoluut gezien haalt op E3 het 
grootste deel van de kinderen (94%) de beheersingsnorm voor accuratesse en een kleiner 
 percentage (bijna de gewenste 75%) de norm voor beheersing op leestempo, waaruit blijkt dat de 



Veilig leren lezen • Digiregie • Artikelen • © Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg • blad 9 van 9

 kinderen vooral accuraat lezen. Daarmee is de belangrijkste basis gelegd voor een goede 
leesvaardig heid. 
Indien de AVI-resultaten van de kimversie worden vergeleken met die van de 2e maanversie uit 
hetzelfde schooljaar, blijken er op beide meetmomenten geen verschillen in de scoreverdeling van 
de beide methodeversies. 

De spellingresultaten van de kimversie laten een zeer positieve spellingontwikkeling zien. Ook hier 
scoren de kinderen op beide meetmomenten aanzienlijk beter dan het landelijk gemiddelde, maar 
daarnaast is ook een duidelijke toename te zien (van ruim 6%) in het aantal kinderen dat op E3 
boven het niveau ‘gemiddeld’ scoort. Het percentage kinderen dat ‘ver beneden gemiddeld’ scoort 
neemt beduidend af (met ruim 5%).
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BIJLAGE: Resultaten van de doorgaand gemeten groep

In deze bijlage worden de resultaten gerapporteerd van de doorgaand gemeten groep: de groep 
leerlingen die zowel bij meetmoment M3 als meetmoment E3 getoetst is. 

Resultaten op de Drie-Minuten-Toets (DMT)

Het aantal kinderen van de kimversie dat zowel op M3 als op E3 getoetst is met de DMT, betreft 
1214. In Figuur 9 wordt voor de DMT-toets de verdeling weergegeven van de aanpakken ster, maan 
en zon op het meetmoment M3 versus E3, voor deze doorgaand gemeten groep. Opvallend is dat 
het percentage kinderen met de zon-aanpak 4% is toegenomen op het moment E3 en dat het 
 percentage kinderen met de maan-aanpak 5% is afgenomen. Het percentage kinderen met de 
ster-aanpak is licht gestegen, met 1%.
Dit betekent dat er tussen M3 en E3 veel kinderen vanuit de maan-aanpak zijn ingestroomd in de 
zon-aanpak, een positieve ontwikkeling. 

    

Figuur 9. Doorgaand gemeten groep: verdeling van het percentage kinderen in de aanpakken ster, 
maan en zon op de meetmomenten M3 en E3 van de DMT-toets.

Figuur 10a en 10b tonen voor de DMT-toets respectievelijk op meetmoment M3 en meetmoment E3 
het percentage kinderen per behaald niveau, voor de doorgaand gemeten groep. Ook hierbij geldt 
zowel voor M3 als E3 dat de verdeling van de scores over de niveaus significant beter is dan de 
normverdeling (Χ2 toets, p < .001 in beide gevallen). Het beeld dat de doorgaand gemeten groep 
laat zien is min of meer vergelijkbaar met het beeld van de totale groepen.
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Figuur 10a. Doorgaand gemeten groep: percentage kinderen per niveau op de Drie-Minuten-Toets, 
moment M3. 

 
Figuur 10b. Doorgaand gemeten groep: percentage kinderen per niveau op de Drie-Minuten-Toets, 
moment E3. 

Vergelijking met de DMT-resultaten op de 2e maanversie, doorgaand gemeten groepen
De resultaten op de DMT zijn ook voor de doorgaand gemeten groep binnen de kimversie vergeleken 
met die van de doorgaand gemeten groep binnen de leerlingen die de 2e maanversie hebben 
 gebruikt. Figuur 11a en 11b tonen deze vergelijking voor respectievelijk meetmoment M3 en E3. 
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Figuur 11a. Vergelijking VLL-kim met 2e maanversie. Doorgaand gemeten groep binnen elke versie: 
percentage kinderen per niveau op de Drie-Minuten-Toets, moment M3. 

 

Figuur 11b. Vergelijking VLL-kim met 2e maanversie. Doorgaand gemeten groep binnen elke versie: 
percentage kinderen per niveau op de Drie-Minuten-Toets, moment E3.

Bij toetsing blijkt dat op meetmoment M3 de verdeling van de scores bij de kimversie significant 
beter is dan de scoreverdeling bij de 2e maanversie (Χ2 toets, p < .01). Op meetmoment E3 is de 
verdeling van scores bij de kimversie nog marginaal significant beter dan die van de 2e maanversie 
(Χ2 toets, p = .057). De verdeling van scores bij de 2e maanversie is echter op zichzelf ook 
 significant beter dan de normverdeling, zowel op M3 als op E3 (Χ2 toets, p < .001 in beide gevallen).

Resultaten op de AVI-toets

In Figuur 12 wordt voor de doorgaand gemeten groep van de kimversie de verdeling weergegeven 
van de aanpakken ster, maan en zon op het meetmoment M3 versus E3 van de AVI-toets. Het 
 betreft hier een groep van slechts 411 kinderen, die op beide meetmomenten zijn getoetst met de 
AVI. Het percentage kinderen in de drie aanpakken is hier vrijwel gelijk gebleven over de beide 
meetmomenten.
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Figuur 12. Doorgaand gemeten groep: verdeling van het percentage kinderen in de aanpakken ster, 
maan en zon op de meetmomenten M3 en E3 van de AVI-toets.

Figuur 13 toont voor de AVI toets per meetmoment het percentage kinderen per behaald niveau, 
voor de doorgaand gemeten groep. Het percentage kinderen dat op beheersingsniveau scoort, is 
op meetmoment E3 met ruim 12% gestegen tot 73%. Het percentage kinderen dat op instructie-
niveau scoort is met ca. 2% licht gestegen tot 12,2%. Het percentage kinderen dat op frustratie-
niveau scoort is met ruim 14% gedaald tot 14,8%. De ontwikkeling van de doorgaand gemeten 
groep laat dus een vergelijkbaar beeld zien als dat van de totale groepen. 

 

Figuur 13. Doorgaand gemeten groep: percentage kinderen per niveau op de AVI-toets, moment M3 
en E3. 

Vergelijking met de AVI-resultaten op de 2e maanversie, doorgaand gemeten groepen
De scoreverdeling op de AVI-toets is ook voor de doorgaand gemeten groep binnen de kimversie 
vergeleken met de doorgaand gemeten groep binnen de 2e maanversie. Figuur 14a en 14b tonen 
deze vergelijking voor respectievelijk meetmoment M3 en E3.
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Figuur 14a. Vergelijking VLL-kim met 2e maanversie. Doorgaand gemeten groep binnen elke versie: 
percentage kinderen per niveau op de AVI-toets, moment M3. 

 

 

Figuur 14b. Vergelijking VLL-kim met 2e maanversie. Doorgaand gemeten groep binnen elke versie: 
percentage kinderen per niveau op de AVI-toets, moment E3. 

Bij toetsing (Χ2 toets) blijkt wederom dat de verdeling van de AVI-scores zowel op M3 als E3 niet 
significant verschilt voor de beide methodeversies. De doorgaand gemeten groepen laten dus een 
vergelijkbaar beeld zien als dat van de totale groepen.

Resultaten op de LVS-toets Spelling

In het schooljaar 2014-2015 konden de toetsgegevens van de nieuwe versie van de LVS-toets 
 Spelling (versie 3.0) nog niet ingevoerd worden in Digiregie. De spellingresultaten zijn dus 
 gebaseerd op de resultaten van de voorgaande versie van de LVS-toets Spelling (uitgave 2006, met 
de normering van 2013), voor zover de scholen die versie nog gebruikten. Het aantal kinderen in de 
analyses is hier dan ook beduidend lager dan bij de andere toetsen.  

Het aantal kinderen van de kimversie dat zowel op M3 als op E3 getoetst is met de toets Spelling, 
betreft slechts 224.
In Figuur 15 wordt voor de toets Spelling de verdeling weergegeven van de aanpakken ster, maan 
en zon op het meetmoment M3 versus E3, voor deze doorgaand gemeten groep. De aanpak zal 
echter naar verwachting overwegend gebaseerd zijn op de leesontwikkeling. 
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Figuur 15. Doorgaand gemeten groep: verdeling van het percentage kinderen in de aanpakken ster, 
maan en zon op de meetmomenten M3 en E3 van de LVS-toets Spelling.

Figuur 16a en 16b tonen voor de toets Spelling respectievelijk op meetmoment M3 en E3 het 
 percentage kinderen per behaald niveau, voor de doorgaand gemeten groep. Ook hierbij geldt 
zowel voor M3 als E3 dat de verdeling van de scores over de niveaus significant beter is dan de 
normverdeling (Χ2 toets, p < .001 in beide gevallen). Opvallend is dat deze doorgaand gemeten 
groep een nog gunstiger ontwikkelingsbeeld laat zien dan de totale groepen. 

 

Figuur 16a. Doorgaand gemeten groep: percentage kinderen per niveau op de LVS-toets Spelling, 
moment M3. 

 

Figuur 16b. Doorgaand gemeten groep: percentage kinderen per niveau op de LVS-toets Spelling, 
moment E3. 


